20/09/2018- ZO-U
Usnesení
z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 9. 2018 v 16. hodin v zasedací síni obecního
úřadu
1.Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Jiřího Dědiče o provedení
kontroly plnění usnesení ZO a RO za III. čtvrtletí 2018 a o činnosti kontrolního výboru za toto období v
předneseném znění.
Zodpovídá: pan Dědič
Termín: 24. 9. 2018
2. Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru JUDr. Milana Matuly o
činnosti finančního výboru od posledního zasedání ZO, zejména doporučení FV ke schválení
rozpočtového opatření č. 3 a k závěrům vyplývajícím ze zápisu č. 107/2018/EKO z dílčího
přezkoumání hospodaření obce Dolní Bečva za rok 2018 provedeného kontroly Krajského úřadu
Zlínského kraje dne 12. 9. 2018.
Zodpovídá: JUDr. Matula
Termín: 24. 9. 2018
3. Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 - úprava rozpočtu na rok 2018 se
zvýšením příjmů o 236.449,60 Kč, zvýšením výdajů o 1.384.449,60,- Kč, příjmy po úpravě
34.199.961,40, výdaji po úpravě 36.907.424,- Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě 2.707.462,60 Kč,
financování po úpravě 2.707.462,60 Kč – dále podle důvodové zprávy.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 24. 9. 2018
4. Smlouvy
4.1. Smlouvu o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8021037
Dolní Bečva mezi ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupenou společností Arpex Morava s.r.o., Teslova
873/2, Ostrava jako oprávněnou a Obcí Dolní Bečva jako povinnou, na základě které se zřizuje věcné
břemeno spočívající v právu provozování elektrické přípojky NN vedené v zemním i nadzemním
kabelu, provádění jejich oprav, údržby a rekonstrukce spolu se vstupem a vjezdem na pozemek par.
č. 2668 a 2662 v obci a k.ú. Dolní Bečva – vše v rozsahu geometrického plánu č. 2048-257/2018.
Věcné břemeno je zřizováno úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 1.210,- Kč včetně DPH. Náklady
spojené se zřízením věcného břemene a na vklad do katastru nemovitostí nese oprávněná z věcného
břemene. ZO pověřuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy v termínu do 30. 9. 2018.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 30. 9. 2018
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4.2. Kupní smlouva
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu, na základě které obec převádí kupující pozemek par. č.
2682/2 o vým. 65 m2 vzniklý na základě GP č. 2071-136/2018 za kupní cenu zjištěnou znaleckým
posudkem vypracovaným znalcem dne 30. 8. 2018 pod č. 44-3717/18 ve výši 5.880,- Kč. Náklady
spojené s geometrickým zaměřením pozemku hradí prodávající, náklady spojené se sepsáním
smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí hradí kupující. ZO pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy ve lhůtě do 30. 9. 2018.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 30. 9. 2018
5. Opatření obecné povahy č. 01/2018- změna č. 1 ÚP Dolní Bečva

 Zastupitelstvo obce Dolní Bečva, v souladu s § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona ve
spojení s § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřuje, že změna č. 1 územního plánu Dolní
Bečva není v rozporu s:
a) Politikou územního rozvoje ČR, schválenou usnesením vlády č. 929 dne 20. 7. 2009, ve znění
Aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády ČR č. 276 dne 15. dubna 2015 a zveřejněné
způsobem umožňující dálkový přístup dne 16. 4. 2015.
b) Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, vydanými Zastupitelstvem Zlínského kraje dne
10.9.2008, ve znění Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, vydané
Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0749/Z21/12 dne 12. 9. 2012 s nabytím účinnosti
5. 10. 2012
c) výsledkem řešení rozporů
d) stanovisky dotčených orgánů
e) stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje
 Zastupitelstvo obce Dolní Bečva, v souladu s § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, podle § 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 2
stavebního zákona a ve spojení s částí šestou - § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů vydává opatření obecné povahy č. 01/2018 – Změnu č. 1 územního
plánu Dolní Bečva v rozsahu daném OOP č. 01/2018
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 24. 9. 2018

6. Různé
6.1. Návrh úprav na silnici I/35
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vypracování studie „Zklidnění dopravy na silnici I/35v průtahu
obcí Dolní Bečva“ a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení úseků křižovatka I/35 (km
329,6) u OÚ a křižovatka I/35 (km 329,2-3) k ZŠ.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 30.9.2018
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6.2. Žádost o změnu územního plánu
ZO doporučuje ke schválení návrh na změnu územního plánu u pozemku par. č. 1226/9 v k.ú. a obci
Dolní Bečva z pozemku určeného jako sídelní zeleň do plochy výroby a skladové a to pouze v rozsahu
již realizovaného přístřešku na skladování štěpky pro vytápění výrobních objektů s tím, že souhlas je
dále podmíněn splněním podmínky, že žadatel provede na svém pozemku par. č. 1226/9 ochrannou
izolační zeleň výsadbou tují s max. výši 3 m ve vzdálenosti 1,5 od hranice s pozemky par. č. 1263 a st.
544 v obci a k.ú. Dolní Bečva a zároveň provede na své náklady výměnu oplocení na společné hranici
pozemků. Žádost bude zařazena do návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Bečva.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 24. 9. 2018
6.3. Podání žádosti o podporu projektu „ Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti obce o podporu projektu „Prodloužení splaškové
kanalizace v obci Dolní Bečva“ z Národního programu Životního prostředí v rámci výzvy č. 8/2018
vyhlášené Ministerstvem ŽP prostřednictvím SFŽP ČR. ZO ukládá starostovi obce podat žádost o
podporu s potřebnými dokumenty do 1. 10. 2018.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 1. 10. 2018

6.4. Žádost obce o dotaci na nákup ochranných zásahových pracovních prostředků
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti obce o dotaci na nákup osobních ochranných
zásahových pracovních prostředků v rozsahu podle důvodové zprávy v roce 2019 pro potřeby
Jednotky SDH obce z výzvy identifikační číslo RP12-19 vyhlášené Zlínským krajem. ZO ukládá
starostovi obce podat žádost o dotaci s potřebnými dokumenty do 31. 10. 2018.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín:31. 10. 2018

6.5. Záměr obce o vybudování obecní komunikace v lokalitě Na Rovni
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vybudování obecní komunikace na části pozemků par. č.
1131/19, 1131/17, 1131/16, 1131/15, 1131/13, 1131/21 a 1131/4 v obci a k.ú. Dolní Bečva – vše v
rozsahu budoucího geometrického plánu, který zaměří skutečný průběh budoucí komunikace s tím,
že vlastníci pozemků par. č. 1131/19, 1131/17, 1131/16, 1131/15, 1131/13 a 1131/21 v k.ú. a obci
Dolní Bečva prodají části svých pozemků pod budoucí komunikací za cenu zjištěnou podle znaleckého
posudku pořízeného obcí Dolní Bečva, část pozemku par. č. 1131/4 v rozsahu vybudované
komunikace (podle GP) bude vykoupena obcí při ceně 200,- Kč/m2 vykupované výměry tohoto
pozemku. Záměr je podmíněn tím, že vlastníci pozemků par. č. 1131/19, 1131/17, 1131/16, 1131/15,
1131/13 v k.ú. a obci Dolní Bečva poskytnou obci finanční dar ve výši rozdílu mezi cenou zjištěnou
znaleckým posudkem za m2 vykupované plochy z pozemku par. č. 1131/4 a cenou 200,- Kč, za kterou
obec vykoupí část pozemku par. č. 1131/4 v k.ú. a obci Dolní Bečva pod budoucí komunikací.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín:31. 12. 2018
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6.6. Zastupitelstvo obce projednalo a bere a na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení obcí
Mikroregionu Rožnovsko se sídlem Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČO
70238642 za rok 2017 a zprávu č. 411/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SMR za rok
2017, která tvoří přílohu závěrečného účtu.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 24. 9. 2018
6.7. Zhotovení vánočního betlému
ZO vzalo na vědomí informaci RO o stavu zhotovení betlému podle usnesení ZO 17/12/2017 ZO-U
bod 6.3 a o skutečnosti, že nelze použít dřevo vytěžené v původní lipové aleji a trvá na zhotovení
betlému v ceně podle původní nabídky z lipového neobecního dřeva.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 30. 11. 2019

Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce, poděkoval členům zastupitelstva obce, členům výborů a
komisí za činnost v 4 letém volebním období 2014-2018.

Bc. Pavel Mana

Ing. Pavla Novosadová

Starosta obce

Místostarosta obce

4

